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 و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی دانشجوی دکترای تصوف و عرفان اسالمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم
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 چکیده:

 

مبلغان و ـ اعزام 2 ؛ورود پراکنده صوفیان بر اساس سنت پرسهـ 1ورود تصوف به شبه قاره را می توان به دو دوره کلی تقسیم نمود. 

 ،در میان سلسله های صوفی که در قرن هفتم به هنـد ورود پیـدا کردنـد    .تبلیغ و ارشاد مردمبرای خلیفه های سلسله های صوفیه، 

دو سلسله چشتیه و سهروردیه از دیگر سالسل توفیقات بیشتری پیدا کردند و بر همین اساس در  ورود و گسترش اسالم و تصـوف  

به شبه قاره از اهمیت وافری برخودار هستند. از آنجا که طریقت سهروردیه طریقتی متکی بر زهد و شریعت بود، لذا یکی از عناصـر  

در سـرزمین هـای ملتلـ  و بـه      سـهروردیه عوت به شریعت اسالم بوده است. بر این اسـاس خلفـا    سهروریه د مبلغانمهم در نزد 

ی در گسترش اسالم و تصوف داشته اند. که از آن جمله می توان به نقش شـی  بهـا  الـدین زکریـا ملتـانی      مهمخصوص هند نقش 

 پردازد.اقدامات او در شبه قاره می این مقاله به بررسی نقش وی و  موسس سلسله سهروردیه، در هند اشاره کرد.

 

 ام، تصوف، سهروردیه، شبه قاره، ملتاناسل کلید واژه ها:
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Abstract: 
 

The arrival of Mysticism to the subcontinent can be generally divided into two periods. 

The first period, was the Sporadic arrival of Sufis whom were traveling to the subcontinent according to 

the tradition of  disquisition and the second period was; When the Sufi dynasties were sending 

missionaries and caliphs to guide and promote people from different direction to that land. 

Among the Sufi dynasty that entered to India in the thirteenth century, two dynasties of Chishti and 

Suhrawardîya were more successful than other Sufi dynasties. And thus they are very important in the 

spread of Islam and Mysticism to the subcontinent. 

Since Suhrawardiyya doctrine relies on Asceticism  and Sharia, so one of the important elements among 

Suhrawardiyya missionaries was inviting people to Islam. 

Accordingly Sheikh Shahab Caliphs had a great role in the spread of Islam and  Mysticism in different 

territories, especially India. 

Such that it can be pointed out is the the role of Sheikh Baha-ud-din Zakariya Multani, the founder of 

Suhrawardiyya Dynasty in India. This paper studies his role and actions in the subcontinent. 

 

Key words: Islam, Sufism, Suhrawardiyya, subcontinent, Multan 
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 مقدمه:

ق و زمان حکومت حضرت علی بن ابیطالـبع(  بـاز مـی گـردد. در      38نلستین تالش حاکمان اسالمی برای فتح شبه قاره به سال 

، با اجازه حضرت و به صورت داوطلبانه به سواحل سند عزیمت کـرد، امـا در فـتح آن     عبدى هاین سال شلصی به نام  حارث بن مر

 مسـلمانان   پس از این سال تا زمان حکومت حجاج بن یوس  ثقفی خبری از حضور 417ق: ص 1988بالد توفیقی نیافت.عبالذری، 

م را با شش هزار سرباز برای فتح هند گسیل می ق، حجاج شلصی به نام محمد بن قاس 98در هند به دست نرسیده است. در سال 

روشی تقریبا مسالمت آمیـز در پـیش   جا ساله، پس از ورود به شبه قاره با مردم آن 17  ظاهرا محمد بن قاسم 420دارد.عهمان، ص 

ه در کنـار    آنچنان که در برخی شهرها نه تنها مکانی را تلریب نمی کرد، بلکAnnemarie Schimmel, 1980: p4می گیرد. ع

ق: ص 1988ها، مساجدی ساخته و به تبلیغ اسالم می پرداخـت.عبالذری،   آتشکده و  کلیساهای نصارا و کنیسه های یهودبتکده ها و

  423و  422

این گونه رفتار فاتحان مسلمان در هند موجب شد که مردم برخالف برخی از نقاط، نه تنها از سـر اجبـار و تـرس حاکمـان، اسـالم      

نفوذ کند. عالقه ای که چندی بعد و بـه هنگـام حضـور     وهانداجتماعی هبلکه عالقه به دین اسالم و مسلمانان در الیه های  نیاورند،

صوفیان متبلور گردید. صوفیان در شبه قاره با رفتار مالیمت آمیز خود با پیروان همه ادیان، زندگی در میان طبقات پـایین جامعـه،    

رکت در فعالیت های اجتماعی و کمک به مردم و همچنین ظهـور کرامـات در پـاره ای از مـوارد بـه      عدم وابستگی به حکام وقت، ش

  7ش: ص1387بهترین مبلغان مسلمان برای گرویدن مردم هندوستان به اسالم مبدل شدند.عآریا، 

ها از حضور صـوفیان در     اولین گزارش28ش: ص 1377تصوف در شبه قاره در قرن دوم و سوم ظهور یافت.عن. ک به اختر چیمه، 

ق ـ از راه دریـا   309ق ـ سفر تبلیغـی حـالج ـ م     264یا  261ـ م   1بایزید بسطامی مالقات های ابوعلی سندی با :هند را می توان به

 ، حضور شی  صفی الدین کازرونی به دستور مرشدش شـی  ابواسـحاق کـازرونی    Annemarie Schimmel, 1980: p6به هندع

علـی بـن عامـان هجـویری     سـفر    و 112ش: ص 1380ق ـ به پنجابعرضوی،  420ر شی  حسین زنجانی ـ م  در منطقه سند، سف

 ق ـ به دستور مرشدش ابوالفضل ختلی به الهور، منتسب دانست.480غزنوی معروف به داتا گنج بلش الهوری ـ م 

قـرن بعـد از ورود اسـالم بـه شـبه قـاره، و        گسترش همه گیر فرهنگ اسالمی و ترویج و تبلیغ علم از سوی مسلمانان در هند، پـنج 

ق، شـبه  618همزمان با حکومت غزنویان صورت می گیرد. پس از حکومت غزنویان و همزمان با آغاز حمله مغوالن به ایران در سال 

مبـدل بـه   قاره سرزمینی نسبتا امن برای صوفیان مسلمان به حساب آمده و بدین ترتیب حضور پراکنده صـوفیان در هنـد آرام آرام   

صوفیه و در پی آن شیو( و گسترش  اجتماعات هجری شاهد شکل گیری 7و  6هجرت گسترده اینان به آن سامان شد. لذا در قرن 

 سلسله های صوفیه در شبه قاره هستیم.

او را   Ibid,p23اولین کسی که برای ترویج تصوف و بنا نهادن طریقت به هند سفر کرد خواجه حسن معـین الـدین چشـتی بـود.ع    

مرید شی  نجم الدین کبری و ابو نجیب سهروردی دانسته اند که پس از مدتی رساله آداب المریدینش بـه کتـاب درسـی برخـی از     

  به هـر ترتیـب   Ibidع.صوفیان هند مبدل گشت. ظاهرا معین الدین بر اثر خوابی که از حضرت رسول دیده بود به هند عزیمت کرد
                                                           

ابو علی سندی را منسوب به سند هند نمیداند بلکه احتمال داده که او از اهالی روستایی نزدیک  و عبد الحسین زرین کوب، ماری شیمل ـ آنه1

 46و  45، زرین کوب، : صAnnemarie Schimmel, 1980: p 6به بسطام بنام سند بوده باشد. ر. ک به  
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له های صوفیه توسط شاگردانش  و دیگر فرستادگان سلسله های صوفیه در شـبه قـاره هسـتیم.    پس از ورود او شاهد گسترش سلس

 .برشمرد 1شماره نلستین و شاید مهمترین این سلسله ها را می توان در جدول 

 

 1جدول شماره 

 مهمترین سلسله های تصوف در شبه قاره

منطقه ترویج طریقت  در   نام مروج در هند نام موسس نام سلسه

 هند

 مذهب 

شی  ابو اسحاق ابراهیم بـن   سلسه کازرونیه

 شهریار

شی  صـفی الـدین بـرادر    

 زاده ابو اسحاق

 ----  Uchhع اُچ

شــی  حســین زنجــانی و  جنید بغدادی سلسله جنیدیه

 علی بن عامان هجویری

 حنفی  Lahoreالهور ع

خواجه حسن معـین الـدین    سلسه چشتیه

 چشتی

خواجـــه حســـن معـــین 

 الدین چشتی

 ، Delhiدهلـــــــــــــــیع

ــر  ، Ajmerعاجمیـــــــــــ

  Nagaurعناگور

 حنفی

ــدین  سهروردیه ــهاب الــ ــی  شــ شــ

 سهروردی

 شافعی، حنفی  Multanملتانع زکریای ملتانی

خواجـــه بـــدر الـــدین    شی  نجم الدین کبری کبرویه فردوسیه

ســـمرقندی فردوســـی و 

شــرف الــدین احمــد بــن 

 یحیی منیری

ــهع  ، Patnaدهلـــــی، پتنـــ

  ،Bangalبنگالع

  Panipatعپتپانی 

---- 

ــمیرع میر سید علی همدانی   شی  نجم الدین کبری کبرویه کشمیر  ، Kashmirکشـــــــ

  Srinagarعسرینگر

---- 

 ---- شمال هند، بنگال شاه عبد اهلل شاه عبد اهلل شطاریه

به بعد در اکار نقـاط   9از قرن  محمد غوث النیگیشی  عبد القادر  قادریه

 گسترش یافت

---- 

یکی از سلسه های مهم صوفیه در هند سلسه سهروردیه است که توسط شی  بها  الدین زکریـای ملتـانی در شـبه قـاره تاسـیس و      

 گسترش یافت.  

در کتـب تـاریلی    در خصوص نقش زکریای ملتانی در گسترش اسالم و سهروردیه در شبه قاره، تاکنون پژوهش هـای پراکنـده ای  

آنها تحقیقات و آثار بانو آنه ماری شیمل اسـت. جـدای از ایـن مطالـب دو پـژوهش مهـم نیـز در         صورت گرفته، که شاید مهمترین

شـی  االسـالم حضـرت بهـا  الـدین زکریـای        خصوص زکریانی ملتانی در خارج از ایران به چاپ رسیده. اول مقاله ای تحت عنـوان: 

م: احوال و آثار شی  بها  الدین زکریا ملتانی و خالصه العارفین، ملتانی سهروردی، اثر بانو مرضیه شبانه است، و دوم کتابی است با نا

اثر بانو محمود زیدی. در بیان ضرورت انجام این تحقیق باید گفت، نقش مهم سالسل تصوف در گسـترش اسـالم در شـبهه قـاره و     

مهمی است برای  ای ملتانی نمونهدیگر نقاط جهان، یکی از نکات مغفول مانده دراکار پژوهش های تاریلی ـ اسالمی است که زکری 

نشان دادن این نقش در تاری  اسالم. پژوهش حاضر با عنایت به اکار آثار نگاشته شده در خصوص زکریـای ملتـانی، سـعی در ارا ـه     
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پیشینه ای از حضور سالسل تصوف و خصوصا سهرردیه در هند داشته و بر آن است تا اهتمام شی  زکریـا بـرای گسـترش اسـالم و     

ـ سفر های متعدد شـی  بـه   2ـ ایجاد خانقاه و تربیت مریدان؛ 1روردیه در شبهه قاره را با بر شمردن سه اقدام اساسی وی یعنی: سه

 مورد مداقه قرار دهد.ـ مشارکت در امور اجتماعی، 3نقاط ملتل ؛

 

 سلسله سهروردیه:

و مولویـه بود.عمحمـود    ، کبرویـه  سه سلسله بـزر  سـهروردیه   ـه 8ـ   6ن ومهمترین فرقه های صوفیه در غرب و شرق ایران در قر

   هر سه طریقت مبلغان فراوانی به مناطق ملتل  جهان اعزام داشتند.8ش: ص1353زیدی، 

در خصوص موسس سلسله سهروردیه، میان مورخین اختالف نظر وجـود دارد. عـده ای موسـس سـهروردیه را شـی  ضـیا  الـدین        

ق ـ دانسته و برخـی تاسـیس آن را بـه بـرادر زاده ابونجیـب، شـی  الشـیوا شـهاب الـدین           563ردی ـ م سهروالقاهر  ابونجیب عبد

محمـود  ، 18ش: ص 1370ق ـ صاحب اعالم الهـدى و عـوارف المعـارف نسـبت داده انـد.عریا ،       632ابوحفص عمر سهروردى ـ م  

  8ش: ص 1353زیدی، 

سلسله را بر عهده داشته است و تـرویج و توسـعه آن، بـه خصـوص در     به طور کلی می توان چنین گفت که ابونجیب نقش تاسیس 

 شبه قاره مرهون تالش های بی وقفه شی  شهاب الدین و مریدانش می باشد.

در خصوص نحوه شکل گیری سهروردیه، نقل شده است که شی  ضیا  الدین ابونجیب ابتدا در ویرانه ای کنار رود دجله رباطی برپـا  

لیم صوفیان نمود. یکی از شاگردان ضیا  الدین، برادر زاده اش شی  شهاب الدین بود. ظاهرا شهاب الدین مورد ساخته و شرو( به تع

ق ـ قرار داشت تا آنجا که از سوی خلیفـه بـه عنـوان سـفیر عباسـیان بـه دربارهـای         622توجه خلیفه عباسی الناصر لدین اهلل ـ م  

که خلیفه عباسی خانقاهی بزر  با حمام های فراوان و باغ هـای مجلـل بـرای     ملتل  سفر می کرد. همین توجه باعث گردیده بود

شهاب الدین در بغداد بنا کند. شی  شهاب از این موقعیت بدست آمده استفاده کـرده، سـفرهای فراوانـی بـه نقـاط ملتلـ  جهـان        

تلمذ در خانقاهش به بغـداد سـفر کردنـد و ایـن      صورت داد. بالطبع در این سفر ها افراد ملتلفی با او آشنا شده و برای بیعت با او و

عامل را می توان یکی از دال ل گسترش سریع سلسـله سـهروردیه در نقـاط ملتلـ  جهـان از جملـه شـبه قـاره دانست.عرضـوی،          

  40ش: ص1386

توان گفت که در این سلسله تاکید بر شریعت همراه با فراگیری علـوم در هـم آمیلتـه    درباره مهمترین عقاید مشهور سهروردیه، می

یکی از عناصر مهم در نزد مبلغـین سـهروریه دعـوت بـه شـریعت      است. تاکید مشای  سهروردیه بر شریعت، باعث شده بود که اوال؛ 

هند نقش بسیار ارزنده ای در گسترش اسـالم  اسالم باشد و بر این اساس خلفا  شی  شهاب در سرزمین های ملتل  و به خصوص 

 در این سلسله سما( مجاز نبوده و یا به ندرت سماعی صورت گیرد. و تصوف داشته باشند. ثانیا؛

یکی از مهمترین اختالفات موجود میان سهروردیه و سایر سالسل صوفیه آن است که پیروان این طریقت ارتباط با اربـاب قـدرت و   

 Annemarie طریق را جایز شمرده و از این عقیده برای یاری رساندن به طبقات ضعی  استفاده کرده اند.ع کمک به مردم از این

Schimmel, 1980: p31  
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گفته شد که یکی از مهمترین نقش های مبلغین سهروردیه، گسترش اسالم و تصوف در نقاط ملتل  جهان و ملصوصا شـبه قـاره   

نیز می توان به اهمیت و کارت این مشای  در شبه « خلفا ی فی الهند کایره»ب الدین که بوده است. از سلن منسوب به شی  شها

 قاره پی برد. مهمترین مریدان شی  که برای تبلیغ تصوف به شبه قاره عزیمت کردند را می توان در دو دسته کلی تقسیم کرد. 

ه است؛ مانند: سلطان سلی سرور، سید نور الدین مبـارک  دسته نلست آنان که از احوال و اعمالشان در شبه قاره گزارشی ثبت شد

 غزنوی، شی  جالل الدین تبریزی، بها  الدین زکریای ملتانی، فلر الدین عراقی.

دسته دوم کسانی که جز نام، اطال( دقیق دیگری از ایشان در دسترس نیست. همچـون: شـاه ترکمـان بیابـانی، شـهاب الـدین پیـر        

  31ش: ص 1377موالنا مجد الدین حاجی سهروردی. عاختر چیمه، جگجوت، ضیا  الدین رومی، 

درباره این که نلستین شی  سهروردیه که وارد شبه قاره شد چه کسی بوده، اخـتالف نظـر وجـود دارد. دکتـر کلـیم اولـین شـی         

ین صوفی سهروردیه  ، پروفسور شیمل نلست31ش: ص 1349عکلیم، 2سهروردیه در هند را شی  جالل الدین تبریزی دانسته است،

و مولـ  آب کـوثر نیـز اولـین مبلـغ        Annemarie Schimmel, 1980: p31عدر هند را بها  الدین زکریای ملتانی مـی دانـد،  

سهروردیانِ شبه قاره را سلطان سلی سرور و شی  نوح بهکری می داند، که چون در امر تبلیغ چندان موفق نبودند نامی از آنـان در  

   به نظر می رسد که شی  جالل الدین و شی  بها  الـدین هـر  32ش: ص1377بین مبلغان سهروردیه دیده نمی شود.عاختر چیمه، 

 دو پس از سلی سرور و شی  نوح به طور تقریبا همزمان وارد شبه قاره شده و هر کدام به بلشی از هند عزیمت کردند.

بدین ترتیب که شی  جالل الدین به لکهنو واقع در بلش بنگال رفته و به تبلیغ سهروردیه پرداخت و شی  بها  الدین به زادگـاهش  

م سهروردیه را شیو( داد. از ارتباط میان این دو با یکدیگر با وجود بعد منزل، حکایـاتی نقـل   ملتان در بلش پنجاب بازگشته و تعالی

   32ش: ص1377و اختر چیمه،  13ش: ص 1353محمود زیدی، ، 24ش: ص1371گردیده است.عر. ک به بلاری اُچّی، 

 

 بهاء الدین زکریا ملتانی:

هـ در روسـتای کـوت    578ق یا 566در سال وجیه الدین شی  بها  الدین زکریای ملتانی قریشی اسدی مشهور به بها  الحق، فرزند 

کنیه او را ابو محمد و ابوالبرکات ذکر کرده اند. بها  الدین نوه دختـری شـی       در نزدیکی شهر ملتان به دنیا آمد.Kotkarorکَرُورع

داراشـکوه،  سالگی از دست داد و تحت سرپرسـتی عمـویش قـرار گرفت.ع    12یا  10وی پدرش را در سن  حسام الدین ترمذی است.

  25ش: ص 1353محمود زیدی، و  197م: ص 1853

قرا ـت مشـهور از حفـ      7  قرآن را بـا  44نقل شده که زکریا در همان سنین کودکی نزد موالنا نصیر الدین بللیعشبانه، بی تا: ص

علوم دینی از ملتان به سوی خراسان سفر کرد. بها  الدین مدت هفت سال در آن سامان علوم ظاهری و بـاطنی  کرد و برای تحصیل 

و  24ش: ص 1353عمحمود زیـدی،  را تلمذ نمود و از آنجا به بلارا رفته و مدت هشت سال نیز در آنجا به تحصـیل علـم پرداخـت.   

    9ش: ص1384چوهدری، 

                                                           
 یای ملتانی را جزو مبلغین فرقه چشتیه می داند.ـ الزم به ذکر است که پروفسور محمد کلیم، زکر 2

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 کنفرانس بین المللی شرق شناسی، تاریخ وادبیات پارسی

Պարսից գրականություն և պատմություն` ի մեծարումն Սաադի Շիրազիի» 

միջազգային արևելագիտական գիտաժողով 

International  Conference On Oriental Studies, Persian Literature And History 
 

سال در مدینة النبی در محضر کمال الدین محمد یمنـی   5دت راهی سرزمین حجاز شده و مدت شی  زکریا پس از گذراندن این م

  نقـل شـده کـه زکریـا در مـدت      45به فراگیری علم حدیث مشغول شده و از او اجازه روایت حدیث دریافت کرد.عشبانه، بی تا: ص 

 عزیمت کرد و از آنجا به بغداد رفت.   اقامتش در سرزمین حجاز به تزکیه نفس نیز پرداخت و سپس به بیت المقدس

 

 ورود به سهروردیه:

عنوان شد که صوفیان فراوانی از نقاط ملتل  جهان برای حضور در خانقاه بزر  شی  شهاب الدین سهروردی در بغداد به این شهر 

بـرای    25ش: ص 1353زیـدی،  عمحمـود  شی  را تجربه کـرده بود،  444 سفر می کردند. بها  الدین زکریا نیز که تلمذ نزد بیش از

عداراشـکوه،  روز ذکـر شـده است.   17تلمذ از محضر شی  شهاب الدین به بغداد سفر می کند. ایام تعلیم او در نزد شی  شهاب تنهـا  

  25ش: ص 1353، محمود زیدی،  197و  196م: ص1853

می کند که به شی  شهاب الدین امر می کند به  بعد از گذشت همین مدت کوتاه بها  الدین، رسول گرامی اسالم را در رویا مشاهده

بها  الدین خرقه بپوشاند. صبح هنگام شی  شهاب الدین، بها  الدین زکریا را به نزد خود خوانده و به او می گوید که: رسول خدا بـه  

  40و  39ق: ص1414سرور الهوری، من امر کرده به تو خرقه بپوشانم.ع

روز به یک جوان هندی خرقه پوشانده است. شـی  در   17ریدان قرار می گیرد که چرا در مدت این عمل شی  مورد اعترا  سایر م

جواب، همه مریدان را جمع کرده و دستور میدهد به صحرا رفته و برای خانقاه گیاه خوب و تازه جمع آوری کنند. مریـدان پـس از   

الدین زکریا که دسته ای کاه خشک برگرفته و بـه خانقـاه آمـده     مدتی همگی با گیاهان تازه و سبز به خانقاه باز می گردند جز بها 

بود. مریدان پس از استهزا  او علت را از وی جویا شدند و او در جواب گفت: در صحرا هرچه گیاه سبز دیدم جملـه را در ذکـر خـدا    

  شی  ابـوحفص از  25ش: ص 1353 محمود زیدی،یافتم جز این کاه خشک که از ذکر خدا فارغ شده بود و لیاقت خانقاه را داشت.ع

این جواب بها  الدین به وجد آمده رو به مریدان کرد و گفت شما به مال هیزم تر هستید و بها  الدین زکریا همچون چـوب خشـک   

و  آماده آتش گرفتن. بها  الدین پس از دریافت خرقه از شی  الشیوا سهروردیه از جانب او مامور می گردد که به زادگاهش بازگشته

 به تبلیغ اسالم و تصوف در آنجا بپردازد. 

 دو شجره طریقت برای این سلسله از سوی ابو نجیب عنوان شده است.

 323و  89و  59م: صـص  1858 ؛ آن است که جامی در نفحات آن را ذکر می کند: عر.ک به جامی 1طریقت نلستعنمودار شماره 

  426و  347و 
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 بها  الدین زکریای ملتانی

 

 الدین سهروردیشهاب 

 

 خواجه احمد غزالی

 

 ابوبکر نساج

 

 ابو القاسم کرّگانى

 

 ابو عامان مغربى

 

 ابو على کاتب

 

 ابو على رودبارى

 

 جنید بغدادی

 

  محمد قصّاب  حارث محاسبى  سرى سقطى 

  ابو العبّاس قصّاب         بشر حافی           معروف کرخی

 ابوالحسن خرقانی      الرضا            امام موسی بن جعفرامام علی بن موسی 

 

 ؛ شجره نخس  طریق  زکریای مولتانی 1نمودار شماره 

 

 

  به حضرت علی و از آن طریق بـه رسـول گرامـی اسـالم رسـانده      2عده ای نیز این سلسله را از طریق حبیب عجمیعنمودار شماره

  42، شبانه، بی تا: ص10ش: ص 1353 محمود زیدی،،  1ش: ص1354اند.عاختر چیمه، 
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 بها  الدین زکریای ملتانی

 

 شهاب الدین سهروردی

 

 ابو نجیب سهروردی

 

 وجیه الدین سهروردی

 

 شی  ابوعبداهلل

 

 اسود احمد دینوری

 

 جنید بغدادی

 

 سری سقطی

 

 جنید بغدادی

 

 معروف کرخی

 

 داود طا ی

 

 حبیب عجمی

 

 امام حسن

 

 موال علی

 

 رسول اکرم

 ، شجره دوم طریق  زکریای مولتانی2نمودار شماره 
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پسر و دو دختر دانسته اند که یکی از دختران به نام نور بی بی به همسری شـی  فلـر الـدین     7تعداد فرزندان شی  از دو همسر را 

  42ش: ص 1353محمود زیدی، عراقی درآمد.ع

، آقـا بـزر    198م: ص 1853، داراشـکوه،  190ش: ص1371دارد.عر.ک بـه بلـاری اُچّـی،    در تاری  وفات وی اختالف زیادی وجود 

  مقبره شی  زکریا در شهر ملتان در منطقه حصار قـدیم ـ واقـع    44ش: ص 1353و محمود زیدی،  143، ص 9ق: ج1408تهرانی، 

 اثر زیر: 3در پاکستان امروزـ قرار دارد. از شی  آثار چندانی نمانده است، جز 

االوراد؛ کتابی است در ذکر مطالب مربوط به نماز، روزه، طهارت، توبه، اخالص و اوراد و ذکرهایی که سالک که شبانه روز با آنهـا   ـ  1

شرو( میشود. بر کتاب فوق علی بن احمد غوری، شرحی بـا نـام کنـز    « ذ»فصل دارد و هر فصل با حرف  110سر و کار دارد. کتاب 

 شته است.العباد فی شرح االوراد نگا

 ـ شروط اربعین فی جلوس المعتکفین؛ این کتاب در ذیل کتاب انوار غوثیه ملدوم حسن بلش چاپ گردیده است.2

ـ رساله بها  الدین زکریای ملتانی سهروردی؛ کتابی است که شی  زکریا به خواهش یکی از مریدان آن را نگارش کرده و تنها یـک  3

  98 ـ  94ش: ص 1353است.عمحمود زیدی، نس  خطی از آن به جای مانده 

در خصوص مذهب فقهی شی  بها  الدین زکریا گزارش دقیقی به دست نرسیده است، جز نقل گفتگویی که پـس از ورود زکریـا بـه    

سلسله سهروردیه میان او شهاب الدین سهروردی صورت گرفته است. در این گفتگو شهاب الدین از او می پرسد کـه آبـا  و اجـداد    

زکریا بر طبق کدام مذهب فقهی عمل می کردند؟ بها  الدین پاس  می دهد که بر مذهب حنفی. شی  الشیوا بـا آنکـه خـود پیـرو     

مذهب شافعی بود، به او دستور می دهد که بر اساس مذهب ابو حنیفه عمل کند با این تبصره که: هرجا که دستور ابو حنیفه موافق 

عمل کند و هر کجا که تفاوتی در فتوا دید، بر اسـاس فقـه حنفـی عمـل نمایـد.عبلاری اُچّـی،        دستور شافعی بود به دستور شافعی

  هر چند مذهب فقهی هر دو سلسله چشتیه و سهروردیه به اهل تسـنن نسـبت داده شـده اسـت، امـا از      176و  175ش: ص1371

ده. چنانکه ایـن ارادت در خانقـاه سـهروردیه در    ارادت آنها به حضرت علیع(  و خاندان رسول اهلل گزارش های ملتلفی به دست آم

هجری برخی از شاگردان و جانشینان ملدوم جهانیان نیز بـه مـذهب فقهـی شـیعه      8اُچه بسیار پررنگ بوده است و در اواخر قرن 

  86ش: ص1377اثنی عشری گرویدند.عضابط، 

 

 نقش شیخ زکریا در گسترش اسالم و تصوف در شبه قاره:

م: 1858االنس بیان می دارد که هر روز هفتاد تن از علما و فضال از محضر بها  الدین استفاده مـی کردنـد.عجامی،   جامی در نفحات 

هزار نفـر بـوده    17  همچنین نقل شده است که به هنگام تشییع جنازه شی  در ملتان، تعداد مریدان حاضر بر جنازه شی  583ص

ا را می توان گواهی بر توفیق گسترده شی  بهـا  الـدین در گسـترش اسـالم و       این گزارش ه45ش:  ص 1353اند.عمحمود زیدی، 

ق ، 847قرن بعد از وفات اوعیعنـی سـال    2تصوف در شبه قاره دانست. این نقش شی  در ملتان و هند آنچنان گسترده بوده ، که تا 

گان قوم حاکمی برای خود بر مـی گزیدنـد،   هنگامی که در حکومت مرکزی هند اختالل به وجود آمد و مردم هر بلش از  میان بزر

 تولیـت  کـه  قریشـى  یوسـ   شـی   زکریا باعث شد که مردم، الدین بها  در ملتان و بسیاری از مناطق نزدیک آن، به احترام به شی 
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نند.عمعصوم بلوا خطبه او به نام قصبات بعضى و اُچه و ملتان منابر بر خود انتلاب کرده ، سلطنت به شی  را در دست داشت خانقاه

    148ش: ص1382بکری، 

 عنوان کلی تقسیم بندی کرد: 3نقش زکریای ملتانی در گسترش اسالم و سلسله سهروردیه در شبه قاره را می توان در 

نلست: ایجاد خانقاه و مدارس دینی و تربیت شاگردان و مریدان و ارسال آنها بـرای تبلیـغ؛ دوم: سـفرهای متعـدد شـی  بـه نقـاط        

 هند؛ سوم: مشارکت در امور اجتماعی مربوط به مردم هند.ملتل  

 

 ت ایجاد خانقاه و تربی  مریدان:1

برای نلستین بار متن اجازه نامه ای از  عوارف المعارف در شبه قارهش در مقاله ای تحت عنوان 1378دکتر عارف نوشاهی در سال 

ساخته است. نوشاهی این اجازه نامه را از نسله منحصر به فرد خطی شی  الشیوا سهروردی به بها  الدین زکریای ملتانی را منتشر 

نوشته عبد الحق دهلوی موجود در کتابلانه پیر ابواللیر عبـداهلل جـان نقشـبندی نقـل      الفتوحات المکیه و الفیوضات المدنیهکتاب 

چنین بر می آید که خبر توفیقات بهـا   ق  در شهر مکه صادر شده و از متن آن 627ذیحجه سال  21کرده است. این اجازه نامه در 

و  76ش:ص 1378نوشاهی، الدین در هند به شی  شهاب رسیده و او از خرقه خالفتی که به بها  الدین داده اظهار رضایت می کند.ع

 گردد.  ق باز می 627  بر این اساس، تاری  ورود شی  زکریا ملتانی به هند به پیش از سال 77

مصادف با سالهای وجود چندین حکومت در هند بود. نواحی سند و اطراف آن توسط شلصی بـه نـام قباچـه    ایام ورود شی  به هند 

ایلتـتمش ـ یعنـی     الـدین    و دهلی و اطراف آن نیز تحت سیطره حکومت شمسQamar-ul Hoda,2005: p118اداره می شدع

به حساب آمده و تحت سـیطره قباچـه بـود امـا از     ملتان از نواحی سند   383، ص2ش:ج1376عابن بطوطه، .بود حکومت ممالیک ـ 

آنجا که ایلتتمش از جمله حکام مسلمانی بود که برای صوفیان احترام خاصی قا ل بوده و به دست خواجه قطب الدین بلتیارِ کاکی 

و اقـداماتی     شی  تمایل داشت که او برای تصرف ملتان اقدام کند77ش: ص 1353به طریقت چشتیه پیوسته بود،عمحمود زیدی، 

  پس از آنکه قباچه در حمله سپاهیان التتمش از بین رفت و ملتـان بـه   Qamar-ul Hoda,2005: p118در این باره انجام داد. ع

دست حکومت ممالیک در آمد، التتمش شی  بها  الدین را مورد ابرام احترام فراوان قرار داده، وی را به دهلی دعوت کرده و منسـب  

  بها  الدین نیز هدیه های التتمش و جانشـینانش را  77ش: ص 1353ومتش را به او محول کرد.عمحمود زیدی، شی  االسالمی حک

   Annemarie Schimmel, 1980: p32قبول می کرد و رابطه خوبی با حکمرانان داشت.ع

مت گرفتن آن ثروت برای تـرویج  بلش بسیار زیادی از موفقیت های شی  پس از ورود به هند را باید مرهون ثروت زیاد او و در خد

اسالم و تصوف و خدمت به مردم دانست. عده ای او را از اغنیای شکر گزار خوانده اند، برخی نیز او را یکی از ثروتمند ترین صوفیان 

   Annemarie Schimmel, 1980: p31، 52ش: ص 1391هند در قرون وسطی دانسته اند.ععبدالشکور ریوانی، 

  بر روی Ibi, p31ورود به ملتان، چندان مورد استقبال علمای آن سرزمین خصوصا علمای چشتیه قرار نگرفت.ع شی  زکریا پس از

  مشهور است رفته و به عبادت و گوشه نشینی پرداخت. امـا مـدت   Koh-e-Shiekh Badinتپه ای که امروزه به کوه شی  بدینع

ش: ص 1353پرداخته و شرو( به وع  و ارشاد آنان کرد. عمحمـود زیـدی،   عزلت نشینی وی زیاد نبود و پس از مدتی به امور مردم 
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بها  الدین پس از مدتی با تکیه به ثروت خود و همچنین حمایت حکومت التتمش و برخـی از بازرگانـان هنـدو، شـرو( بـه احـداث       

نظم و با گشاده دسـتی اداره مـی     خانقاهی که به گفته شیمل بسیار م40ش: ص1386خانقاهی بزر  در شهر ملتان کرد.عرضوی، 

   و هرگونه راحتی و آسایش برای طالبان علم در آن مهیا بوده است.Annemarie Schimmel, 1980: p31شدع

شی  زکریا در خانقاه با برنامه ای منظم در ساعات خاصی پذیرای میهمانان بود، زمانی را برای وع  مـردم بـر منـابر و ارشـاد آنـان      

سایر وقت را به اداره خانقاه و تربیت مریدان و تـدریس کتـاب عـوارف المعـارف شـی  شـهاب الـدین سـهروردی         اختصاص داده  و 

  77و  76ش: ص1378اختصاص داده بود. عنوشاهی، 

شی  پس از تربیت مریدان، آنها را در قالب گروه های ملتل  تجاری، بازرگانی، ارشادی و عمرانی راهی نقاط ملتل  سرزمین هنـد  

  بدین ترتیب خانقاه ملتان در مدت کوتاهی به مدرسـه دینـی و علمـی تبـدیل     180ش: ص 1378طق اطراف می کردعصافی، و منا

آمدنـد  شد که صوفیان از نقاط ملتل  هند و سایر بالد اسالمی برای تحصیل علوم دینی و فراگیری اعتقادات سهروردیه به آنجا مـی 

ام شبه قاره ـ خصوصا ناحیـه سـند و گجـرات ـ بلکـه در خـارج از آن سـرزمین ماننـد:          و پس از فارغ التحصیل شدن، نه تنها در تم

    11ش: ص1384افغانستان، سهوان، جاوه، سوماترا، اندونزی، فیلیپین، خراسان و چین به تبلیغ اسالم می پرداختند.عچوهدری، 

نان داده می شد تامین می کردند و در آخر هر سال این گروهها هزینه زندگی خود را از پول شی  که به صورت کاالهای تجاری به آ

به نزد شی  در ملتان باز گشته و گزارشی از فعالیتهای ارشادی خود به شی  ارا ه می دادند و برای ادامه فعالیت های خـود از شـی    

تـوان بـه   ت یافتنـد مـی    از مهمترین مریدانی که در خانقاه شی  زکریا تربی37ش: ص 1353راهنمایی می گرفتند.عمحمود زیدی، 

 افراد زیر اشاره کرد:

 

 ق:688ت شیخ فخر الدین عراقی، م 

فلر الدین عراقی در همدان به جمعی از قلندران پیوسته و همراه با آنان به ملتان آمده و به مریدان شی  پیوست. عراقـی در مـدت   

سال مالزمت با شـی  را   25  و مدت 556ش: ص 1375کوتاهی از زکریا خرقه دریافت کرد و در زمره مقربان شی  در آمدهعشیمل، 

  همانطور که گفته شد شی  بها  الدین، فلر الدین عراقی را به دامادی خـود  Annemarie Schimmel, 1980: p31برگزید.ع

  709، ص 9ق: ج1408درآورد.عآقا بزر  تهرانی، 

عراقی پس از وفات شی  زکریا، سفرهای خود برای  تبلیغ و جستجوی علم آغاز کرد. او به: عمان، مکه، مدینه، روم، مصر، دمشـق و  

در این سفر ها از شی  صدر الدین قونوی، نظرات شی  اکبر محی الدین ابن عربی را آموخـت، در حلقـه سـما(    قونیه سفر کرد. وی 

موالنا حضور یافت و به دست معین الدین پروانه، شی  خانقاه توقات شد. فلر الدین عراقی حاصل تمام این تعالیم  را با دروسی کـه  

کرده و توسط نامه هایی که به صدر الدین ملتانی، فرزند بها  الدین مـی نوشـت بـه    از استادش شی  بها  الدین آموخته بود ترکیب 

  کتاب لمعات شی  فلر الدین بر اصول معنوی سهروردیه هنـد تـاثیر عمیقـی    34و  33ش: ص1377شبه قاره فرستاد.عاخترچیمه، 

  40ش: ص1386نهاد.عرضوی، 
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 ق:673ت لعل شهباز قلندر، م 

لعل شهباز قلندر، از اهالی شهر مرند واقع در اطراف تبریز بود. وی پس از آنکه در اولین سالهای جوانی از عامان مروندی معروف به 

  او را نماینده بُعد عشق و اتحاد الهـی تفکـرات بهـا     67ش: ص1353بابا ابراهیم خرقه گرفت، خود را به هند رساند.عمحمود زیدی، 

د. لعل شهباز در کنار پوشیدن خرقه سلسله سهروردیه، خـود را از آنِ سلسـله معنـوی    الدین ملتانی و معین الدین چشتی دانسته ان

  و شیوه قلندری در پیش گرفته بود و در ایـن شـیوه معـراج قلنـدری و رنـدی را سـیر و       559ش: ص 1375حالج دانستهعشیمل، 

 سلوک در اندیشه های علی بن ابیطالبع(  می دانست:

 باده از جام خورده ام مستم  جام مهر علی است در دستم

 از دل پاک حیدری هستم  کمر اندر قلندری بستم

  52ش: ص 1387بنده مرتضی علی هستمعصافی،   حیدریم قلندرم مستم

 

لعل شهباز را می توان حلقه وصل میان سهروردیه ملتانیه و قلندران دانست. یعنی پیوندی تام میان زهد و تقوا و پیروی از شـریعت  

وجد و سرمستی قلندرانه. او را یکی از نلستین شاعران فارسی سرای سند نیز نام نهاده اند. لعـل شـهباز در بـدو ورود بـه     با شور و 

روز در شهر اجمیر شری  به خدمت خواجه معین الدین چشتی رسید، پس از آن مـدتی در پـانی پـت کرنـال، نـزد       40هند، مدت 

سـال اقامـت در    13ید و سپس به دستور خواجه بوعلی به ملتـان رفتـه و در مـدت    ق ـ تعلیم د 634خواجه بوعلی قلندر ـ متوفای  

ملتان از محضر  شی  بها  الدین زکریا ملتانی، شی  فرید الدین گنج شکر و شی  جالل الدین بلاری بهره جست و در زمره مریـدان  

سهوان شـری  واقـع در پاکسـتان امـروزی گردیـد.      مقرب شی  بها  الدین درآمد. لعل شهباز ظاهرا به دستور شی  زکریا عازم شهر 

  42ق ذکر کرده اند.عهمان، ص 649تاری  ورود اورا به سهوان سال 

لعل شهباز به محض ورود به شهر، در محله فحشا  سهوان رحل اقامت افکند. وی به این امر اعتقاد داشت که بـرای انسـان سـلیم و    

ال بردن سطح اخالقی مردم و هدایت گناهکاران به راه راسـت، بهتـرین محـل جـایی     نفس تربیت یافته به دست مرشد الهی، برای با

است که گناه و معصیت بیشتر از هر جای دیگری در آنجا وجود دارد. لعل شهباز در سهوان مرکز دینی راه اندازی کرده و با تربیـت  

  47و  46یل گردید.عهمان،  مریدان و ارسال آنها به نقاط ملتل  خود به یک قطب مذهبی در پاکستان تبد

 ق :689ت خواجه حسن افغان، م 

خواجه حسن از شیوا معروف سهروردیه است که از کوه سلیمان افغانستان به ملتان آمده بود و پـس مـدتی اقامـت در نـزد شـی       

ت چنـدانی از خواجـه حسـن    زکریا به دستور او به افغانستان مراجعت کرد و آنان را به اسالم و تصوف دعوت کرد. متاسفانه اطالعـا 

  71و  70ش: ص1353افغان و فعالیت هایش در افغانستان به دست نیامد.عمحمود زیدی، 
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 ق:690ت سید جالل الدین بخاری، م 

رسد. وی اصالتا اهل بلارا بود و از آن سامان واسطه به امام علی نقیع(  می 9نسب سید جالل الدین بلاری، معروف به میر سرا با 

سال در نزد شی  تلمذ کرد. سـید جـالل الـدین را نیـز      30شی  زکریا رسیده و در حلقه مریدان خاصه شی  درآمده و مدت  به نزد

همانند لعل شهباز قلندر، دلبسته به طریقت قلندران و موسس سلسله سهروردیه جاللیه دانسته اند. وی به دسـتور شـی  زکریـا در    

ت مرکزی اسالمی در آورد و مدتی نیز در پنجاب غربی به تبلیغ اسـالم پرداخت.عهمـان  از   اُچه ساکن گردید و آن سامان را به صور

عالقه بسیار زیاد شی  بها  الدین به میر سرا بلاری و بروز کرامات برای او، حکایاتی نقل شده است، که یکی از آنها باراندن بـرف از  

  42و  41ق: ص 1414.عسرور الهوری، آسمان در شهر ملتان برای تناول کردن سید جالل الدین است

  33ش: ص1377نفر را خلفای چهار گانه شی  زکریا دانسته اند که در اکار سفرهای شی  با او همراه بودند. عاخترچیمه،  4این 

 

 ق :686ت صدر الدین مولتانی، م 

ر مسند ارشاد مردم تکیه کـرد. وی از سـلطان   صدر الدین عارف، فرزند شی  بها  الدین زکریا  است که پس از پدر در خانقاه ملتان ب

فیروز محمد شاه عنوان شی  االسالمی دریافت کرد و تمام عمر خود را در ملتان به سر برد. او از اولین مشای  سهروردیه شـبه قـاره   

کـرد. عمحمـود زیـدی،    بود که آثار ابن عربی را مطالعه کرده و با آرا  قونوی توسط مکاتباتش با فلـر الـدین عراقـی آشـنایی پیـدا      

  بنابر احتمال زیاد در یکی از همین مکاتبات فلر الدین عراقی، نسله ای از کتاب لمعاتش را بـرای صـدر الـدین    52ش: ص 1353

  نزد سهروردیه هند به صورت کتاب درسی در آمـد.  77ش: ص 1378فرستاد که ظاهرا این کتاب در کنار عوارف المعارفعنوشاهی، 

   40ش: ص1386عرضوی، 

بدین ترتیب می توان گفت که آرا  ابن عربی توسط صدر الدین مولتانی به ملتان و سرزمین های اطراف آن وارد شـده و نشـر پیـدا    

 کرد.

 

 ت سفر های متعدد شیخ به نقاط مختلف:2

اسالم و تصـوف پرداخـت.   سال در آن سامان به تبلیغ  34زکریای ملتانی را قطب االقلیم سهروردیه در هند دانسته اند، که به مدت 

لقب قطب االقلیم در صوفیه از آن کسی است که سرزمینش دارای تصرف اقلیمی و رکنی باشد. محدوه اقلیمی ای که تحت سیطره 

 شی  بها  الدین بود را از اودیپور تا  قصبه، از آنجا تا سند، از سند تا سر حد کیچ در مکران و از آنجا تا سریو ذکر کـرده انـد.عبلاری  

  160ش: ص1371اُچیّ، 

بر همین اساس بود که شی  پس از اقامت در ملتان و احداث خانقاه در مواقع ملتل  همراه مریدان و برخی از مشای  سهروردیه به 

مرید خاصه اش، شی  بابـا   4سرزمین های تحت تصرفش سفر می کرد. مهمترین همراهان شی  بها  الدین در این سفرها، عالوه بر 

ق ـ  634ق ـ از خلفای سلسله چشتیه و جانشین خواجه قطب الدین بلتیـار کـاکی ـ متوفـای      664دین گنج شکر ـ متوفای  فرید ال
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بود که علیرغم برخی از چشتی ها، رابطه خوبی با شی  بها  الدین داشته و گزارش های ملتلفـی از سـفرهای خـویش بـا وی نقـل      

  29و 28ش: ص1353کرده است.عمحمود زیدی، 

سفرها مهمترین عاملی که باعث گرویدن مردم به شی  و پیوستن آنها به اسالم و سلسله سهروردیه می شد کرامـات شـی  و    در این

رفتار و سلوک او و مریدانش با مردم بوده است. چه آنکه در سفر شی  به بلارا، در آن سامان قحطی و خشک سـالی را داده بـود و   

مده و از او درخواست دعای باران کردند که به دعای شی  باران در بلارا باریدن گرفتعهمـان   مردم برای رهایی از آن به نزد شی  آ

 و باعث اقبال وافر مردم به شی  و سهروردیه شد.

  مرد هیزم شکن فقیری که فرزندان زیادی داشـت و پشـته ای هیـزم بـر پشـت مـی       Saran Dipدر سفر دیگر شی  به سراندیپع

و شی  بها  الدین بر پشته هیزم او دست کشید و آن را به طال مبدل ساخت. در سفر سمرقند در مواجهه کشید با شی  مواجهه شد 

با جزامیان آنان به دعای شی  شفا یافتند.  بر این اساس شی  در سفرهای مکررش به نقاط ملتل ، با برپایی مجالس وعـ  و بـروز   

بسیاری از قبایل غیر مسلمان پنجاب، بسیاری از مردمـان سـند، هنـدوهای    کرامات و مواجهه با اخالق حسنه با مردم باعث شد که 

ه الهور، بسیاری از بازرگانان متمول، کارگزاران حکومتی  و... از ملتان تا کاتیاوار، از دکن تا سند، از پنجاب تا دهلی به نزد شی  آمـد 

در مدت کمی مریدان شی  به هزاران تـن رسـید و شـی     و به دست او مسلمان شده و با عقاید سهروردیه آشنا شوند. به طوری که 

  36و  30،  29مجبور به اعزام خلیفه های ملتل  برای ارشاد مردم و مدیریت امور آنان شد.عهمان، ص

 

 ت مشارک  در امور اجتماعی:3

گزارش های متعددی از از آنچه گفته شد مشلص گردید که شی  بها  الدین عارفی گوشه گیر و خلوت گزین نبود. بر همین اساس 

 مشارکت او در فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم هند به دست رسیده است:

در خصوص فعالیت های سیاسی، همانطور که نقل شد شی  کمک زیادی به تحکیم حکومـت التـتمش در ملتـان نمـود. همچنـین      

ود یکصد هزار دینار طال برای آنان ارسـال کـرد، مغـوالن را بـاز     هنگام حمله چنگیزخان مغول به ملتان، شی  بها  الدین از خزانه خ

  12ش: ص 1384گردانده و ملتان را از نابودی نجات بلشید. عچوهدری، 

در مورد فعالیت های اجتماعی، ابتدا باید به این نکته توجه داشت که، ملتان یکی از مناطق گرم و خشک شبه قاره مـی باشـد. ایـن    

ل دارای وضعیت جوی خشک بوده و در فصل تابستان عالوه بر آب و هوای بسیار گـرم، طوفانهـایی در ایـن    سرزمین در سرتاسر سا

سرزمین بر می خیزد که تمامی گیاهان و درختان و همچنین موجودات زنده ای که در معـر  آن قـرار بگیرنـد را از بـین میبـرد،       

 آنچنان که در خصوص این شهر چنین سروده اند:

  21ش: ص 1349گرد و گرما، گدا و گورستانعشری  چودری،   ت تحفه ملتانچهار چیز اس

 

این وضعیت بد آب و هوایی، در کنار عدم توجه سالطین بـرای بهبـود وضـعیت مـردم و همچنـین روی دادن نـزا( هـای سیاسـی،          

کُفْراًعشـی    ی کُـونَ  أن الْفَقْـر  کَـاد   وضعیت اس  باری را بر زندگی مردم ملتان حاکم کرده بود. لذا شی  زکریا بر اساس حدیث نبوی

وظیفه ارشاد و دعوت طبقات محروم مردم ملتان بـه اسـالم و سـهروردیه را، جنبـه ای اجتمـاعی        307، ص2ش:ج13622کلینی، 
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 بلشید و با توجه به ثروت و روابطی که داشت، هر آنچه در توانش بود را نلست صرف بهبود وضعیت زندگی مـردم ملتـان و ایجـاد   

 رفاه حداقلی برای آنان کرده و سپس به ارشاد و هدایت آنان پرداخت.  

شی ، ابتدا در خانقاهش خوان طعام را در تمام ایام سال برای دراویش و صوفیان پهن کرد و خود نیز اکار وعـده هـای غـذایی را بـا     

ریه ای را نیز در ملتان احداث کـرد کـه مـردم    کردند، صرف میکرد. او همچنین مرکز خیدراویش و مهمانانی که به خانقاه رجو( می

  38و  35ش: ص1353بی بضاعت و تهی دست می توانستند وعده های غذایی شان را در آنجا تناول کنند.عمحمود زیدی، 

در وضعیت آب و هوایی که از ملتان گزارش گردید، وقو( قحطی و خشکسالی امری دور از ذهـن نیسـت. در یکـی از قحطـی هـای      

ه در ملتان روی داد و جان بسیاری از مردم در خطر بود، شی  با فرستادن مقدار زیادی غله و طال بـه نـزد حـاکم ملتـان     شدیدی ک

  12ش: ص 1384جهت توزیع آن در میان مردم به یاری مردم شتافت.عچوهدری، 

ستانها و جنگل ها شرو( بـه تـامین آب   شی  در گام بعدی فعالیت های اجتماعی خود با حفر قنات ها و چاه های فراوان و احیا  باغ

مورد نیاز مردم و بهبود نسبی هوای ملتان نمود. رونق بازرگانی از راه های زمینی و دریایی و صادرات محصوالت محلی به بازار های 

نان که عده زیـادی  دور دست و ایجاد اشتغال از این طریق برای مردم ملتان، یکی دیگر از فعالیت های اجتماعی بها  الدین بود، آنچ

ش: 1353کردند.عمحمود زیـدی،  از مردم ملتان از طریق کاروان های تجاری که شی  به عربستان و روم می فرستاد امرار معاش می

  38و  37ص 

خرید زمین ها و خانه های ملتل  در ملتان و وق  آنان برای استفاده مردم بی بضاعت نیز بلش دیگری از فعالیت های شی  زکریا 

« خیـر االعصـار  »در ملتان بود. این فعالیتهای اجتماعیِ شی  آنچنان در زندگی مردم ملتان تاثیر گذاشته بود که زمان او برای هنـد  

  36نامیده شد.عهمان، ص 

و  شی  زکریای ملتانی با چنین اقداماتی، موقعیت اجتماعی بسیار واالیی در میان مردم یافته بود و آنچنـان در قلـوب مـردم ملتـان    

اطراف جای گرفته بود که وقتی در ساعات مشلصی از روز به وع  و ارشاد می پرداخت، عده زیادی از مردم ملتان و سرزمین هـای  

اطراف و مهاجرین برای شنیدن سلنان او جمع می شدند و از روی اشتیاق به مذهب و طریقت او که منشا این همه خیر و برکـات  

 شده بود روی می آوردند.

های اجتماعی شی  به صورت سرمشقی عملی در نزد تمام مریدان و مبلغانی که به نقاط ملتل  فرستاده می شدند، درآمده  فعالیت

بود و تاثیر بسیار زیادی در جذب الیه های ملتل  مردم به اسالم و تصوف داشت. اینگونـه فعالیتهـای شـی  و مریـدانش دقیقـا در      

 Annemarieره عزلت نشینی و کنار گیری از مردم را در پیش می گرفتند، قـرار داشـت.ع  مقابل با پیروان سلسله چشتیه که هموا

Schimmel, 1980: p31     شـدند،    آنچنان که نقل شده، مشای  سهرورد که مقارن با مشای  چشـتی بـه سـرزمین هنـد وارد مـی

کردنـد،  به نحوه احسن در هنـد منتشـر مـی   نسبت به چشتی ها خدمات فرهنگی و ارشادی را بیشتر بر عهده داشته و نور توحید را 

ولی چون اهل قلم در زمان آنها و همچنین ما بین آنها کـم بـود، تـا حـد زیـادی خـدمات مـذهبی آنهـا در کشـورهای پاکسـتان و           

  30ش: ص1377بنگالدش و هندوستان ثبت نشده است.عاختر چشمه، 
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 نتیجه:

ورود تصوف به شبه قاره را می توان به دو دوره کلی تقسیم نمود. دوره نلست؛ ورود پراکنده صوفیانی بود که بر اساس سنت پرسـه  

به شبه قاره سفر می کردند و دوره دوم؛ زمانی بود که سلسله های صوفیه از جهات ملتل ، مبلغان و خلیفه هـایی جهـت تبلیـغ و    

ل می داشتند. بر اساس مستنداتی که ارا ه گردید نقش صـوفیان مسـلمان در گسـترش اسـالم در     ارشاد مردم به آن سرزمین گسی

میان الیه های ملتل  مردم هند انکار ناپذیر است. چه آنکه طبیعت مردم هند طبیعتی جویای صلح و آرامش است و این مصـالحه  

قاسمِ جوان ـ خـود را نشـان داد و در سـده هـای بعـد بـا         جویی و آرامش به هنگام ورود اولین فاتح مسلمان هند ـ یعنی محمد بن 

 حضور صوفیان مسلمان تبلوری تام به خود گرفت. 

در میان سلسله های صوفی که در قرن هفتم هجری به هند ورود پیدا کردند دو سلسله چشتیه و سهروردیه از دیگر سالسل صوفیه 

و گسترش اسالم و تصوف به شبه قاره از اهمیت وافری برخودار هستند. در توفیقات بیشتری پیدا کردند و بر همین اساس در  ورود 

سلسله سهروردیه شی  شهاب الدین خلفا و مبلغین بسیاری را به هند اعزام کرد و خود نیز به این امر اذعان داشت که خلفـایش در  

بود، لذا یکی از عناصر مهـم در نـزد مبلغـین     هند بسیار زیاد هستند. از آنجا که طریقت سهروردیه طریقتی متکی بر زهد و شریعت

سهروریه دعوت به شریعت اسالم بوده است. بر این اساس خلفا  شی  شهاب در سرزمین هـای ملتلـ  و بـه خصـوص هنـد نقـش       

بسیار ارزنده ای در گسترش اسالم و تصوف داشته اند. که از آن جمله می توان به نقش شـی  بهـا  الـدین زکریـا ملتـانی موسـس       

 لسله سهروردیه، در هند اشاره کرد.  س

از جمله مهمترین فعالیت های شی  در شبه قاره تاسیس خانقاهی بزر  و تربیت مریدان و مبلغین مورد وثوق درآن خانقاه و اعـزام  

ده و آثـار  آنها در قالب کاروانهای ملتل  تجاری و مذهبی ملتل  به اقصی نقاط شبه قاره بود. فعالیتهای شی  منوط به ملتـان نشـ  

فرستاد در سرزمین هایی همچون: گجرات، افغانستان، سهوان، جاوه، سوماترا، اقدامات او با مبلغین و خلفایی که به نقاط ملتل  می

اندونزی، فیلیپین، خراسان و چین را می توان رد یابی کرد. شی  خود نیز سفرهایی به جهـت تبلیـغ عقایـدش انجـام داد و در ایـن      

 د کرامات و سجایای اخالقی زیادی از او دیده و به وی گرویدند.سفرها مردم هن

گـذاری شـد.   شرکت صوفیان شبه قاره در فعالیت های اجتماعی و سیاسیِ مربوط به طبقات محروم مردم، توسط شـی  زکریـا پایـه   

جذب پیروان وفادار بـه اسـالم و   شی  و مریدانش با مشارکت در این امور و یاری رساندن همه جانبه به آنان، راه تبلیغ عملی جهت 

عقاید صوفیه را در پیش گرفتند، و این امر تبدیل به بهترین راه نفوذ در قلوب مردم تهی دست و ارشاد آنان در سایه اسـالم گردیـد   

سـال   آنچنان که تا دو قرن بعد از وفات زکریای ملتانی باز هم مردم به شی  و عقایـد و افکـار و اعمـالی کـه در مـدت سـی و چنـد       

   اقامتش در ملتان از او دیده بودند، وفادار بوده و خلیفه او را به عنوان حاکم خود بر گزیدند.
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 فهرس  منابع

 منابع فارسی

 ش1386، زمستان 1آریا، غالمعلی ، اسالم در شبه قاره هند و پاکستانعبلش اول ، فصلنامه نامه الهیات، شماره 

 ش1387، بهار 2شماره  ، عبلش دوم ، فصلنامه نامه الهیات،  

  ق 1408اسالمیه،  کتابلانه الشیعة، تهران: تصانی  إلى تهرانى،الذریعة بزر  آقا
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